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Výběr z usnesení RM 15. prosince 2010 
RM schvaluje: 
� dodatek č. 1/2010 k veřejnoprávní smlouvě o 

výkonu úkolů obecní policie č. 95/10, uzavřené 
dnem 8. 7. 2010 s obcí Blučina na úseku obecní 
policie; dodatek je přílohou tohoto usnesení 

Výběr z usnesení ZM 20. prosince 2010 
ZM rozhodlo: 
� označit lokalitu „Kalová pole“ názvem ulice 

Topolová. 
ZM schvaluje: 
� pátého člena kontrolního a finančního výboru: 

Jaroslav Hlaváč – kontrolní výbor, Lenka 
Brázdová – finanční výbor 

ZM schvaluje: 
� rozpočet pro r. 2011 a pětiletý rozpočtový výhled 
� rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2010 
� plán práce KV na I. pololetí 2011 
ZM určuje: 
� dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona jako 

určeného zastupitele Vlastimila Helmu, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 
4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona 
na pořízení změny č. V ÚPM Židlochovice, změny 
č. VI ÚPM Židlochovice a územního plánu 
Židlochovice a bude spolupracovat a poskytovat 
součinnost při pořizování regulačního plánu 

       nároží u radnice 

Výběr z usnesení RM 7. ledna 2011 
RM ruší: 
� usnesení č. 80/4.7 – Jednat o bezúplatném 

převzetí pozemků v k. ú. Židlochovice  (bytový 
dům bývalé ČSAD) p. č. 1108, část 1107/25, část 
1107/26 a část 1107/1 do vlastnictví města od 
společnosti  UTIS  uzavřený investiční fond a. s. 
z důvodu nulové odezvy žadatele 

RM bere na vědomí: 
� zprávu u správě veřejného osvětlení ve městě 
� zprávu o pořízení nového vozidla na 

Pečovatelskou službu 
RM rozhodla: 
� pořadí nabídek na vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na akci 
Oprava ulice Husova  

� uzavřít smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provedení 
stavby na opravu Husovy ulice s uchazečem Ing. 
Lubošem Kašpárkem, Sokolská 124, Ostrovačice 

� že město nebude financovat pořízení regulačního 
plánu pro lokalitu Nerudova, projednávanou 
v rámci změn č. V územního plánu města 
Židlochovic 

� zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. 117/77 
o výměře cca 15 m2, vymezené parcelou p. č. 158 

 

      a parcelou p. č. 117/76 v Malinovského ulici 
RM souhlasí: 
� se zbudováním kempu v areálu koupaliště dle 

předložené žádosti s tím, že budou dodrženy 
všechny podmínky platného stavebního povolení 
a povodňový plán bude odsouhlasen před 
povolením stavby   
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Cena vodného a stočného pro rok 2011 

Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko na svém zasedání 29. listopadu 2010 schválila ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 
2011. 

Vodné za 1 000 litrů vody ve výši 33 Kč (včetně DPH 10%) a stočné za 1 000 litrů odvedené odpadní vody ve výši 34,43 Kč (včetně DPH 10%). 
Při změně ceny nebude prováděn fyzický odpočet vodoměru. Ke dni změny ceny bude počítačem proveden technický propočet spotřeby na základě 

vypočtené průměrné denní spotřeby.                                                                                                                                                                                            –rt– 

Místní poplatky pro rok 2011 

Poplatek za psa 
- splatnost do 31. 3. 2011 

a) je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo   
          poživatel sirotčího důchodu:  - 200 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě;  - 150 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům, 
b) v ostatních případech:  - 650 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě;  - 450 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům. 

Upozorňujeme na povinnost čipování psů. 

Poplatek za svoz odpadu 
- splatnost do 31. 3. 2011, nebo čtvrtletně inkasem. Sazba 500 Kč / osoba / rok. 

Poplatek za hrobová místa 
Platba na základě zaslané smlouvy – zpravidla desetiletý nájem.    
Poplatky se vybírají vždy v úřední dny v pondělí a ve středu 8 – 17 hod. v pokladně MěÚ na Nádražní ulici 750.  

                                                               Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru MěÚ 
 

 

 

1. května 2011 uplyne 7 let od vstupu ČR do Evropské unie. Cílem spolupráce společenství států je mimo jiné i vyvážený rozvoj regionů, jež se 
děje prostřednictvím dotační politiky – programového financování. Městu Židlochovice se za tuto dobu podařilo získat nemalé množství finančních 

prostředků na realizaci záměrů, jež by bez této podpory zcela jistě nemohly být uskutečněny: 
Územně analytické podklady  
Realizováno v roce 2008, žadatel o dotaci – město 
Židlochovice. Celkový objem nákladů 593 tis. Kč, dotace 
z Integrovaného operačního programu ve výši 593 tis. Kč. 
Založení lokálního biocentra U stadionu a biokoridoru K3  
Realizováno v roce 2009, žadatelem o dotaci – město 
Židlochovice. Celkový objem nákladů 872 tis. Kč, dotace operačního 
programu Životní prostředí ve výši 780 tis. Kč. 
Výhon – turistický okruh s rozhlednou 
Realizováno v roce 2009, žadatel o dotaci – město Židlochovice. Celkový 
objem nákladů 2 600 tis. Kč, dotace z Regionálního operačního programu 
ve výši 2 300 tis. Kč.  
Rozvoj ICT (informační a komunikační technologie) ZŠ  
Realizováno v roce 2009, žadatel o dotaci – ZŠ Židlochovice. Celkový 
objem nákladů 5 400 tis. Kč, dotace z Regionálního operačního programu 
ve výši 3 783 tis. Kč.  
Cesta k inkluzívní škole 
Realizace v letech 2009 – 2011, žadatel o dotaci – ZŠ Židlochovice. 
Celkový objem nákladů 2 500 tis. Kč, dotace z operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2 200 tis. Kč. 
Specializovaný systém výuky 
Realizace v letech 2009 – 2011, žadatel o dotaci – ZŠ Židlochovice. 
Celkový objem nákladů 2 700 tis. Kč, dotace z operačního programu  
Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2 300 tis. Kč. 

Zateplení ZŠ Tyršova 
Realizováno v roce 2010, žadatel o dotaci – město 
Židlochovice. Celkový objem nákladů 12 737 tis.. Kč, dotace 
z operačního programu Životní prostředí ve výši 7 762 tis. Kč. 
Kulturní výměna Gbely – Židlochovice 
Realizace v letech 2010 – 2011, žadatel o dotaci – město 

Židlochovice. Celkový objem nákladů 373 tis. Kč, dotace z programu 
Přeshraniční  
spolupráce Česko – Slovensko ve výši 317 tis. Kč. 

�  �  � 
Dále jsou schváleny dotace projektům, jejichž realizace bude zahájena 
v roce 2011: 
Kanalizace v částech města 
Žadatel o dotaci – Vodovody a kanalizace Židlochovicko, celková výše 
nákladů 26 800 tis. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí 
ve výši 16 000 tis. Kč. 
Sběrný dvůr 
Žadatel o dotaci – město Židlochovice, celková výše nákladů 14 668 tis. 
Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 13 189 tis. 
Kč. 
Zajištění opěrné zdi na farské zahradě 
Žadatel o dotaci – město Židlochovice, celková výše nákladů 1 108 tis. 
Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 997 tis. Kč.  
 

� s umístěním a realizací stavby cyklostezky 
v úseku Hrušovany – Židlochovice na pozemcích 
ve vlastnictví města Židlochovice par. č. KN 
1944/6 v katastrálním území Hrušovany u Brna a  
parc. č. KN 710, 711/2, 711/41 v katastrálním 
území Židlochovice 

RM ukládá: 
� uzavřít smlouvu s Regionem Židlochovicko o 

právu provést stavbu poznávací regionální trasy 
Židlochovicko v úseku Hrušovany – Židlochovice 

� upozornit majitele vraku na Smetanově ul. na 
nutnost odklizení vozidla 

� požádat SUS o obnovu vodorovného dopravního 
značení v úseku od konce Židlochovic směrem na 
Nosislav  

RM schvaluje: 
� vynaložení částky do výše max. 73 tis. Kč na 

spolufinancování rekonstrukce v objektu 
Komenského 38 za účelem zřízení NZDM Vata 

� změnu názvu komise ochrany veřejného pořádku 
rady města Židlochovice na „Komise ochrany 
veřejného pořádku a prevence kriminality rady 
města Židlochovice“ 

 

� statut „Komise ochrany veřejného pořádku a         
      prevence kriminality rady města Židlochovice“ 
� doplnění personálního obsazení Komise školské o 

Mgr. Martinu Bartákovou 
RM jmenuje: 
� Mgr. Tomáše Šenkyříka členem bezpečnostní 

rady města Židlochovic a členem krizového štábu 
města Židlochovic 

 

�  �  � 
 

Naše úspěšné projekty z prostředků Evropské unie 
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Územní plán Židlochovic – pořízení nového územního plánu 
Žadatel o dotaci – město Židlochovice, celková výše nákladů 628 tis. Kč. 
Dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 505 tis. Kč.  
Technologické centrum ORP Židlochovice 
Žadatel o dotaci – město Židlochovice, celková výše nákladů 4 845 tis. 
Kč, dotace z Integrovaného operačního programu ve výši 4  118 tis. Kč. 

Pomocí prostředků Evropské unie byly realizovány i jiné akce: 
rekonstrukce komunikace II/425 a výstavba mostu přes Litavu č. 425–007 
v roce 2010. Realizoval je Jihomoravský kraj prostřednictvím SÚS JmK. 
Již z předvstupního programu PHARE jsme v roce 1999 obdrželi 11 040 
tis. Kč na výstavbu první etapy protipovodňové ochrany. Celkový náklad 
na tuto stavbu činil 18,5 mil. Kč.  

Ing. Jana Richterová, asistentka starosty pro regionální rozvoj 
 
 

 
V nejbližších dnech se v našem městě otevře nový prostor pro 

mladé, ve kterém budou moci trávit volný čas účelně a přitom zábavně a 
podle svých představ. Ve dvoře domu naproti prvnímu stupni ZŠ na 
Komenského ulici zahájí svůj provoz charitní nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Vata. Jde o sociální službu pro uživatele ve věku 11 až 26 
let. Zařízení je určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví jak trávit svůj volný 
čas, mají například problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo 
spolužákům, mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se 
jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít 
práci. Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost pro každého, kdo chce bez 
přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi 
vrstevníky.  

Klub Vata je v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb a 
je podporován městem Židlochovice a Jihomoravským krajem.  
Provozovatelem je Oblastní charita Rajhrad. Jak již bylo uvedeno, v klubu 
není potřeba žádné členství. Vstup i odchod z klubu během otevíracích 
hodin zařízení je volný, není třeba chodit na čas jako do kroužku. 
Uživatelé mají možnost podílet se na vytváření programových aktivit 
klubu. Tím získávají sociální dovednosti a budují vazby na své vrstevníky.  

Program v klubu spoluvytvářejí, dotvářejí a korigují vyškolení 
odborníci na sociální a společenskou problematiku. Podmínkou využívání 
zařízení je pouze slušnost, ohleduplnost, dodržování dohodnutých 
pravidel a zábava bez alkoholu, cigaret a drog. 

Prostor, kde bude NZDM Vata působit, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 
Na provoz a rekonstrukci zařízení Oblastní charita Rajhrad získala 
finanční podporu z několika dotačních titulů, konkrétně z Nadace České 
spořitelny, Jihomoravského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, od 
města Židlochovice a z Tříkrálové sbírky. Všem, kteří projekt podpořili a 
ještě podpoří, velice děkujeme. 

Adresa zařízení a kontakt na vedoucího: NZDM Vata, Komenského 
38, Židlochovice 

Mgr. Lukáš Gryc, mobil: 734 435 138, email: 
vata.zidlochovice@caritas.cz 

Více se o NZDM a sociální práci v klubech i přímo na ulici můžete 
dočíst na www.streetwork.cz 

Další údaje o NZDM Vata naleznete v registru sociálních služeb 
MPSV http://iregistr.mpsv.cz/socreg/ 

 
 
 

6. prosince 2010 proběhl na základní škole na Tyršově ulici 
PŘEDVÁNOČNÍ ŠKOLNÍ BAZÁREK aneb POMÁHÁME naší škole – a 
tím i svým DĚTEM.  

Jednalo se o akci, kterou zorganizovalo Sdružení rodičů při ZŠ 
Židlochovice za účelem získání prostředků na opravu atletického oválu ve 
sportovním areálu školy, který je ve stávajícím stavu pro sport už 
nevhodný a kvůli nerovnostem povrchu hrozí i úrazy. Celý finanční 
výtěžek akce bude poskytnut na jeho opravu. Pro naše děti tak bude 
zabezpečena kvalitní a bezpečná dráha, kde je bude běhání bavit.  

Děkujeme rodinám žáků naší školy za finanční dary, kterými přispěly 
přímo na opravu atletického oválu a rovněž za dary, které věnovaly do 
školního bazárku. Velký dík patří rovněž žákům školy za jejich vysoké 
pracovní nasazení, elán a nadšení při pomoci v organizaci bazárku, to 
stejné pak platí o pedagogickém sboru školy. K úspěchu akce velkou 
měrou přispěli i samotní žáci, kteří s nadšením nabízeli vystavené 
exponáty. Poděkování patří také všem příchozím za jejich aktivní přístup,  

 

který se projevil ve výši vybrané částky. S Vaší pomocí jsme získali 
neuvěřitelných 37 000 Kč. Nevyužité dary (knížky, hračky, hry apod.) 
použije sdružení školy do školní družiny a na soutěže pro děti. 

Naše SR kromě výtěžku z bazárku našetřilo za poslední dva roky 
z příspěvků rodičů částku dalších 90 000,- Kč. Sdružení rodičů při 
Gymnáziu Židlochovice přispělo v minulém roce částkou 10 000 Kč.  

Doufáme, že v letošním roce vybereme díky Vašim příspěvkům 
dalších nejméně 20 000 Kč. Jedna rodina přispěla částkou 20 000 Kč a 
věří, že jejich příspěvek se stane výzvou i pro další rodiny. 

Město Židlochovice nechalo zpracovat předběžný rozpočet 
nezbytných stavebních prací na úpravu oválu. Jedná se o částku cca 
300 000 Kč. Ředitelství ZŠ se snaží zajistit zbylé finanční prostředky ze 
všech dostupných zdrojů (Město Židlochovice, vlastní prostředky ZŠ, 
dotační programy). Doufáme, že se to podaří co nejdříve a bude zahájena 
dlouho očekávaná rekonstrukce.  

Ing. Barbora Jakubcová za Sdružení rodičů při ZŠ. 

 
 

Vážení spoluobčané, 
město Židlochovice v současné době připravuje nové webové stránky. Nejedná se o jejich rekonstrukci, nýbrž o realizaci portálu nového. Spuštění 

beta verze plánujeme na konec března tohoto roku. Našim cílem je vytvořit webové stránky, které budou pro občana přehlednější a splní nejvyšší 
kritéria uživatelského komfortu. Připravujeme pro vás nové sekce, mezi něž bude zahrnut například odkaz „Potřebuji si vyřídit“, který bude umístěn na 
domovské stránce webu. Dále to budou rychlé přístupy k nejžádanějším kontaktům, formulářům, přehledná fotogalerie a mnohé další. Součástí 
záměru nového portálu je i nové diskusní fórum. V porovnání s tím stávajícím bude mnohem názornější v souvislosti s vytvářením nových tematických 
okruhů a bude také technicky stabilnější. Doufáme, že se tak stane novým a efektivnějším nástrojem pro vzájemnou komunikaci mezi úřadem a 
občany.   

S jakýmikoli náměty pro podobu nového portálu se neváhejte obracet na kancelář místostarosty: senkyrik@zidlochovice.cz, �734 352 330   
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta 

Předvánoční školní bazárek aneb Pomáháme naší škole  
 

Klub pro d ěti a mládež VATA v Židlochovicích 
 

Nové webové stránky města  
 

Moudrá slova                                                Co nezakazuje zákon, zakazuje stud.                           Seneca         
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                                                 Foto Ing. Jiří Kotek 
 
 
 

Štěpánský košt nejen pro občany Židlochovic 
 aneb  

Vzpomínky na budoucnost 
Už je to tradice.  Zahrádkáři Židlochovic zvou každý rok na Štěpána do své klubovny v 

Palackého ulici. Po první prezentaci mladých vín na Svatého Martina před židlochovickým 
kostelem Povýšení svatého kříže, měli milovníci vín nyní možnost zkoumat, jak se ročník vín 2010 
vyvine. Byla prezentována nejen mladá vína, ale také někteří vinaři obohatili výstavu staršími 
ročníky. 

Tato prezentace už dávno není jen záležitostí místních členů spolku. Návštěvnost výstavy na 
sv. Štěpána roku 2010 opravdu překonala vše, co doposud bylo. Výstavní místnost byla naplněná 
na prasknutí. Ne všichni našli místo na sezení, ale tato skutečnost vůbec nekazila krásnou 
atmosféru v klubovně. Je pro nás vinaře ctí, že mezi návštěvníky byli členové rady a zastupitelstva 
města a je nutné si povšimnout, že podpora vinařství v Židlochovicích se stává samozřejmou 
záležitostí pro vedení města. 

Jsme přesvědčeni, že jak místní, tak hosté z širokého okolí si povšimli, že i takovou menší 
výstavu nelze realizovat bez početných dobrovolníků místního spolku, kteří nejen vzorky sbírali po 
domácnostech, ale připravili také hodnocení vzorků, které se konalo v sobotu 18. prosince 2010, 
Zajistili vlastní výstavu, občerstvení či nalévání vína a nesmí se zapomenout na úklid „po bitvě“. 
Všem aktérům pod „taktovkou“ pana Jana Šotnara patří za to vřelý dík a obdiv. 

Více než sto návštěvníků mělo možnost degustovat 98 vzorků bílého a červeného vína. Jako 
vždy se diskutovalo, souhlasilo či nesouhlasilo s hodnocením, připomínkovalo se. Byla potvrzena 
dobrá kvalita místních vín a kvalita technologie, kterou naši spoluobčané víno vyrábí.   

Na závěr několik slov k budoucnosti vinařství v Židlochovicích. Po nyní už tradičním setkání 
před kostelem na sv. Martina a po svatoštěpánské výstavě koncem roku 2010 nyní čekáme na 
tradiční výstavu vín v březnu tohoto roku. Na podzim pak na burčákovou slavnost a nesmíme 
zapomenout na pravidelná setkání „Povídání o víně“, která připravuje Regionální turistické 
informační centrum města ve spolupráci s místní organizací ČZS. Všechny akce „žijí“ ze zájmu 
občanů, které zveme k aktivní nebo pasivní účasti. 

A úplně na závěr ještě myšlenka, která autorovi tohoto článku nejde z hlavy. Co budeme 
dělat, když úspěch naší štěpánské výstavy bude tak narůstat, že ani místnost spolkové budovy 
nebude stačit narůstajícímu počtu návštěvníků? Vystěhovat se jinam?  Kam? A co ona tradice? 
Nenašli bychom společný zájem města, Českého zahrádkářského svazu (kterému budova patří) a 
veřejnosti města Židlochovic budovu na Palackého rekonstruovat tak, aby vzniklo větší místo pro 
návštěvníky, aby vznikla moderní prostorná budova?  Zkusme to! 

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.. 

 

Štěpánský košt  
místních vinařů 

26. prosince 2010 uspořádala Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu 
výstavu vín místních vinařů. Výstava se 
konala v budově ZO ČZS. 

Vystaveno bylo 98 vzorků. Hodnocení 
se uskutečnilo v sobotu 18. prosince. 

Z bílých vín bylo nejlépe ohodnoceno 
rulandské šedé pana faráře Mgr. Pavla 
Cebuly. Jeho vzorek byl ohodnocen počtem 
19,1 bodů.  Stejně vysokým počtem bodů  
bylo  také ohodnoceno červené víno – 
Frankovka ročník 2009 pana Jana Urbánka. 

Výstavu navštívilo 103 milovníků a 
znalců dobrého vína.  

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu děkuje všem 
vinařům za poskytnuté vzorky a přeje všem 
do nového roku pevné zdraví a mnoho 
pěstitelských úspěchů.  

Tradiční výstavu vín připravujeme na 
12. března 2011. 

Jan Šotnar 
 

Z ohlasů na výstavu 
František Horák – židlochovický 

historik  
Připomíná mi to moje mládí, kdy jsem u 

výkopu uvedené hrobky stála. Bylo mi tehdy 
devatenáct roků. Výstavka je velmi pečlivě 

uspořádaná a tím pro mne krásná. 
Anežka Říhová 

� � � 
Děkuji za uspořádání výstavy připomínající 
činnost amatérského historika, který dosáhl 

významných úspěchů a zpopularizoval 
zapomenuté časy Židlochovic a okolí. 
Vnučka J. Horáková s pravnučkou Lucií 

� � � 
František Horák byl můj dědeček. Kromě 

své rodiny měl ještě dvě životní lásky – své 
město a historii. Všechen volný čas proto 
věnoval historii svého milovaného města. 

Vyvrcholením této jeho činnosti bylo 
objevení hrobky Žerotínů. Řídil a financoval 
tehdy výkopové práce na Strejcově sboře  a 

okamžik nalezení hrobky patřil k těm 
nejšťastnějším v jeho životě. Vím to – 

tenkrát jsem u svých prarodičů bydlela. 
Velmi mě potěšilo, že se v Židlochovicích na 

něj nezapomnělo. Všem tvůrcům a 
organizátorům této pěkné výstavy jménem 

celé rodiny moc a moc děkuji.  
Táňa Kleinová, nejstarší vnučka pana Horáka. 
K poděkování se připojují i pravnučka Milena 

Hladíková a dva pravnuci Honzík a Viktor 
� � � 

Štěpánská vycházka nás za pěkného 
počasí dovedla nejen na rozhlednu 

s hezkými výhledy, ale i po památkách 
města. Líbí se nám péče o jejich zachování.  

Odbor KČT TJ Spartak Adamov 
� � � 
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Ultraphon – příběh židlochovických bratrů Valentiniových 
          

Po první světové válce se rychle začal rozvíjet gramofonový průmysl. 
Ke konci dvacátých let zaznamenaly přední světové koncerny milionové 
zisky. Produkce gramofonových desek kulminovala v roce 1929, kdy se 
odhadovala výroba na 60 milionů kusů v Německu, 120 mil. ks ve Velké 
Británii a 150 mil. ks v USA. 

Dietrich Schulz – Köhn, německý znalec džezu, ekonom a 
zaměstnanec firem Deutsche Grammophon a Telefunken vysvětlil tuto 
konjunkturu jako důsledek proměny trhu, technického pokroku a nástupu 
nové generace. Ta chtěla zapomenout na válečná strádání i inflaci a 
svým odlišným vkusem žádala novou, především taneční hudbu. 
Skladatelé, orchestry a  jejich interpreti upřednostňovaly  atraktivní 
melodie v podobě nových šlágrů.  

Gramofony se staly dokonalejšími a byly propojeny s rozhlasovými 
reproduktory a zesilovači. Trh tak dodával přístroje, které měly 
mnohaletou životnost, a konzumenti chtěli hlavně doplňovat gramofonové 
desky, které se rychle opotřebovávaly.  

Roku 1927 získala v Praze výhradní zastoupení na prodej 
Küchenmeisterových gramofonů firma Gustav Sušický. Jako zástupce 
vstoupil do firmy Jan Valentini, jenž s G. Sušickým založil společnou firmu 
AVUS. 

Prodej gramofonů byl úspěšný a tak v roce 1929 založili společníci 
firmy Sušický firmu RAVITAS (z francouzštiny – ravir – nadchnout), jejíž 
činnost měla být omezena na obchodování s gramofonovými deskami a 
dalšími výrobky firmy DUAG (Deutsche Ultraphon Aktiengesellschaft 
Berlin). 

V listopadu 1929 organizuje programový ředitel František Valentini 
nahrávání českého domácího repertoáru v berlínském studiu Duagu 
s českými interprety a německým orchestrem. Kromě vážné hudby to byly 
i zábavní žánry. (Je třeba připomenout, že až do roku 1930 probíhalo 
nahrávání českých snímků v Berlíně, poněvadž v Praze podobné studio 
neexistovalo.) 

Bratři Valentiniové se na jaře 1930 domluvili s československou 
stanicí Radiojournal, že požádají DUAG o instalaci nahrávací aparatury 
v jednom z rozhlasových studií v Národním domě na Vinohradech a 
pozvou do Prahy německý personál, aby zde nahrál sérii českých 
snímků. Radiojournal na oplátku požadoval, aby pro jeho archiv nechal 
Ravitas vyrobit řadu českých skladeb české národní hudby na desky o 
průměru třicet centimetrů. Od té doby již Ravitas nahrával všechny 
snímky v rozhlasovém studiu s pomocí německých techniků. Pražské 
nahrávání tak snížilo cestovní náklady a Ravitas si mohl dovolit 
angažovat větší hudební tělesa.  

V létě 1930 se berlínská centrála na žádost bratří Valentiniových 
rozhodla rozšířit rozvoj české výroby desek zřízením pražské lisovny a 
galvanoplastiky pro výrobu lisovacích matric. Jan Valentini tento krok 
spojuje s nástupem nového generálního ředitele DUAGU Clemense 
Klause, který se tehdy se svým štábem vydal na prohlídku provozovny 
Ravitasu a údajně byl spokojený. 

V srpnu 1932 si Ravitas vyžádal změnu názvu na ULTRAPHON 
s transformací na akciovou společnost. Zaměstnával tehdy asi 80 
pracovníků, z toho 30 techniků a úředníků a 50 manuálních dělníků.  

15. dubna 1933 převzala veškerá aktiva a pasiva Ravitasu nově 
založená společnost zapsaná do obchodního rejstříku se zpětnou 
platností od    1. ledna 1932: „ULTRAPHON – akciová společnost pro 
průmysl a obchod gramofonový“ se sídlem ne Klimentské ulici čís. 32 
v Praze 2.  Jako  zakladatelé  jsou  uvedeni  Gustav a Hugo Ultmannovi a  

Jan Valentini. Za předsedu správní rady byl zvolen nakladatel Mojmír 
Urbánek. Místopředsedou se stal ing. Arnošt Steinbach, kterého v roce 
1932 vystřídal Rudolf Antonín Dvorský. Bratři Valentiniové se spolu 
s Gustavem a Hugem Ultmannovými stali prokuristy a spoluřediteli. 

Podle zápisu z valné hromady konané 16. června 1937 bylo dva 
tisíce akcií v hodnotě 200 Kč rozděleno mezi podílníky Jana Valentiniho, 
jenž zastupoval i bratra Františka (1 217 akcií), Hugo Ultmanna (533), Ant 
Jelínka (150), hudebního nakladatele Ferry Kovaříka (50) a 
nejmenovaného akcionáře (50).  

Jan Valentini ve svých vzpomínkách uvedl, že v roce 1932 bylo 
vylisováno 371 tisíc gramofonových desek, v roce 1937 350 tisíc, v roce 
1943 671 tisíc a v roce 1945 645 tisíc. 

Již druhý den německé okupace odvolala správní rada z funkcí bratry 
Ultmannovy pro jejich židovský původ. Na konci války bylo vedení firmy 
podrobeno německému dozoru firmy Telefunken. Přesto se českému 
vedení podařilo udržet majoritní podíl i původní programovou orientaci na 
český repertoár. 

Po válce byl Ultraphon Benešovým dekretem ze dne 24. října 1945 
znárodněn a dostal jméno Supraphon. Programový ředitel František 
Valentini v únoru 1945 těžce onemocněl, a přestože pro firmu pracoval ze 
svého bytu a z lázní, do zaměstnání se naplno již nevrátil a zemřel 7. září 
1947. Jan Valentini sice po znárodnění Ultraphonu i nadále vykonával 
svou funkci jako náměstek ředitele, avšak téhož roku jej vedení závodu 
obvinilo z obohacování na úkor podniku a počátkem roku 1948 si akční 
výbor Národní fronty a závodní rada vyžádala jeho propuštění. 

V průběhu roku 1949 Jan Valentini čelil třem vážným žalobám za 
škodu v celkové výši 14 milionů Kč na základě obvinění, že po 
znárodnění Ultraphonu z firmy neoprávněně čerpal mzdy a provize 
z obratu pro sebe i ve prospěch svého bratra v době jeho nemoci. 
Valentini se přesvědčivě bránil, poukazoval na bratrovy zásluhy o 
vybudování českého gramofonového průmyslu a nakonec se mu podařilo 
prokázat nevinu, protože všechny peníze přijímal podle stále platných 
služebních smluv z roku 1939. Zůstal však bez zaměstnání a bez 
prostředků. Brzy po začátku sporu onemocněl a od prosince 1948 začal 
pobírat invalidní důchod.  

Zatímco jméno Valentini upadalo do zapomnění, značka Supraphon 
(vzniklá z názvu Ultraphon) se stala synonymem československého 
gramofonového průmyslu.  

Ve vzpomínkové knize textař a kmenový autor Ultraphonu Jiří Voldán 
píše: „François (František) Valentini měl na starosti nahrávání desek, 
Žanek (Jan) jejich prodej. François byl duší podniku po stránce umělecké, 
Žanek byl duší Ultraphonu po stránce výrobní, distribuční a účetní. A 
protože François měl na starosti nahrávání, byl vlastně všude: na 
koncertech, v kinech, v divadlech, v barech, v koncertních kavárnách – 
opravdu všude. Byli jsme spolu jedno půldne ve dvou kinech na filmech, 
které musel vidět. Šli jsme vlastně z představení na představení. A večer, 
když něco narychlo pojedl v bufetu, šel do divadla za E. F. Burianem. A 
po divadle ještě do kavárny, kde hrál koncertní virtuos Dol Dauber. Kam 
šel ještě o půlnoci? V jednom baru hrál kapelník něco, co by mohlo být 
šlágrem, tož si to šel poslechnout.“  

Za tuto pohotovost a úzkou spolupráci s českými autory si František 
a Jan Valentiniové vysloužili chválu v odborném tisku, který jim přisuzoval 
rozhodující podíl na rychlé proměně nabídky na trhu s deskami od 
převážně internacionálních šlágrů z přelomu 20. a 30. let k většinově 
českému repertoáru.“ 

Článek byl připraven z rozsáhlého pojednání Petra Szczepanika Film a nahrávací průmysl – Případ Ultraphonu, uveřejněného v časopise 
Iluminace v r. 2007- číslo 3. Vybral jsem pouze zajímavosti týkající se bezprostředně bratrů Valentiniových. 

Jan Valentini napsal v r. 1968 Vzpomínky na Ultraphon, které vycházely v časopise Hudba a zvuk. Tento časopis jsem neměl k dispozici.  

O bratrech Valentiniových se také zmiňuje JUDr. Miloslav Jurák ve své knize Devatero vyprávění o lidech ze slunečného města. Připomíná, že 
otec obou bratrů byl rámař a pozlacovač a rodina bydlela v Legionářské ulici číslo 94. Dr. Jurák zdůrazňuje zásluhu obou bratrů na nahrávání české    

                                           klasické hudby, kdy se zachovaly unikátní nahrávky tehdejších interpretů.                                        –kv–. 
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Inzerujte vInzerujte vInzerujte vInzerujte v    Židlochovickém zpravodaji.Židlochovickém zpravodaji.Židlochovickém zpravodaji.Židlochovickém zpravodaji.    

Řádková inzerce se třemi řádky je 
uveřejňována zdarma. 

�  �  � 
Klub Matýsek po řádá PLAVÁNÍ RODI ČŮ 

A DĚTÍ v krásném prost ředí Wellness 
centra Mod řice. Více ���� 724 761 590 -   

Mgr. Monika Kubová nebo na   
www.klub-matysek.webnode.cz . 

Prosím o pomoc                                                       
při pátrání po zab ěhnuté ko čičce. 

10. 1. 2010 ve večerních hodinách se 
zaběhla v okolí veterinární ambulance 

MVDr. Vašáka na Masarykově ulici menší 
bílá kočička s šedomourovatou hlavičkou a 
hřbetem. Ocásek má výrazně pruhovaný. 
Na bříšku má zahojenou jizvu po kastraci. 

Je velmi plachá. Prosím občany Židlochovic 
o pomoc při jejím hledání. 

 Nálezce odměním. � 723 036 613 nebo 
547 236 223. 

 Eva Rotterová, Hrušovany u Brna 367. 

MUDr. S. Šmíd si dovoluje 
informovat občany Židlochovic, že 

činnost Zelené lékárny byla ukončena.  

Ordinační hodiny pro rok 2011 
zůstávají beze změny – viz 

www.mudrsmid.cz 

 

„Díky výhodným 
splátkám si půjčku 
můžete dovolit i Vy.“ 
 Lenka Veselá, bankovní poradkyně 

 

Přemýšlíte o nové motorce nebo krásné kuchyni? S námi už nemusíte dělat kompromisy. Díky našim výhodným 
splátkám si můžete půjčit na obojí. Už dnes Vám v České spořitelně půjčíme až 500 000 Kč na cokoliv a bez ručitele.  

Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší pobočce Židlochovice, nám ěstí Míru 151, tel.: 547 429 611. 

www.csas. cz    Informa ční linka: 800  207 207 

        Jsme Vám blíž  
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Informace z radnice ���� DOŠLO PO UZÁVĚRCE ���� Informace z radnice   
 
 
Bezpečné odstavení jízdních kol  

    Město Židlochovice za použití dotačních prostředků z Jihomoravského kraje připravilo sedm míst pro bezpečné odkládání až 45 jízdních kol. Na 
náměstí Míru bylo osazeno pět stojanů vždy pro 5 kol – před radnicí, Delimem, u polikliniky a dole na náměstí na obou stranách. Na autobusovém 
nádraží byla vybudovaná zpevněná plocha a osazen oboustranný stojan pro 2 x 5 kol. U městského úřadu na Nádražní číslo 750 ze strany parkoviště 
byl vybudován uzamykatelný box se stojany pro 10 kol (klíče jsou k dispozici na podatelně dle jejích otevíracích hodin). Stojany jsou robustní a kola je 
možné uzamykat nejen lanovým zámkem, ale také vlastní vyjímatelnou cylindrickou vložkou typ 30/10 (např. FAB, SAVE).  
                                                                                                                                                              Ing. Zdeňka Koutná, odbor investic a místního hospodářství 
 
 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 2. část 
1851 
V roce 1850 byla v Židlochovicích zřízena Národní garda. Na její 
vyzbrojení byla pořádána sbírka, která vynesla 149 zlatých a Florent 
Robert z cukrovaru věnoval 400 zlatých. Z těchto peněz bylo 
zakoupeno 36 mušket za 504 zlatých, za mosazný buben se zaplatilo 
17 zlatých, za tiskopisy 3 zlaté, židlochovský puškař za seřízení pušek 
dostal zaplaceno 25 zlatých. Garda pak byla rozpuštěna v říjnu 1851 
a měla tehdy 36 gardistů včetně 3 důstojníků se zbraněmi a 46 
gardistů beze zbraně. Zbraně byly odevzdány 27. listopadu 1851 na 
nádraží v Břeclavi.  

1921 
20. února 1921 byl v Židlochovicích založen JUDr. Janem Dezortem 
st. a MUDr. Hynkem Světlíkem Československý červený kříž.  V  roce  

 
1924 měla tato organizace již 240 členů.  

1961 
V tomto roce probíhaly v cukrovaru rozsáhlé rekonstrukční práce 
strojního zařízení v hodnotě přes 2 mil. Kčs. Byl postaven nový řepník 
a nové strojní zařízení v této části výroby a dosavadní transmisní 
pohony jednotlivých strojů byly nahrazeny samostatnými 
elektromotory. Tím byly vyřazeny poslední parní stroje v cukrovaru. 

1981 
Státní statek Židlochovice byl sloučen se státním statkem Brno na 
Státní statek Brno-venkov se sídlem v Brně. 

Z Kroniky ozvěny věků a dní přiopravil – kv–. 

�  �  � 

18. ledna 2011 uplynulo šest set let od chvíle, kdy na brněnském hradě Špilberk zemřel Jošt Lucemburský, zvaný též Jošt Moravský. Byl 
nejvýznamnějším panovníkem, který kdy v Brně sídlil a v té době byl také králem Svaté říše římské. Jeho smrt však není dosud zcela objasněná. 

Historikové popisují Jošta jako velmi vzdělaného muže, který díky svým přehnaným ambicím neváhal obětovat své síly i majetek. Jsou však na něho i 
jiné náhledy. Jeden takový, který byl uveřejněn v Rovnosti 18. ledna t. r. z pera Ing. Jiřího Smutného přinášíme. 

Jošt Moravský sporná osoba 

Šestisté výročí úmrtí Jošta Moravského opět otevřelo diskuzi o jeho přínosu pro město. Někdo ho vidí jako osobnost, která pro moravskou 
metropoli mnoho vykonala, byť konkrétní příklady se hledají jen obtížně. Někdo ho má za ambiciózního a bezohledného politika, který šel přes mrtvoly. 
Důkazy pro to či ono lze čerpat pouze z historických pramenů. Jedním z nich je Dějepis Brna Františka Šujana z roku 1928. V něm autor o Joštovi 
mimo jiné píše, že „vynikal velikým nadáním jako strýc jeho Karel, ale tyto pěkné vlastnosti úplně zatemněny byly nezřízenou ctižádostí, sobeckostí a 
svárlivostí. Celá jeho vláda byla jen samý boj, za kterého Morava rychle klesala…“ 

Z tohoto pohledu tedy nešlo o žádného svatouška. No ale kdyby nebyl „nezřízeně ctižádostivý“, asi by ho nikdy nezvolili římskoněmeckým králem, 
že?                                                                                                                                                                                                                                   (jis) 

�  �  � 

Židlochovický zpravodaj se několikrát a podrobně věnoval markraběti Joštovi. Tak např. v roce 1979 vyšel na pokračování článek M. Rosenbauma 
a Fr. Horáka nazvaný 600 let horenského práva, v  r. 2007 byl publikován článek K. Vavříka Markrabě Jošt – majitel židlochovického panství v letech 
1375 – 1407 a v roce 2009 bylo uveřejněno pojednání 630 roků od udělení horenského práva Židlochovicím. V témže roce byla také instalována 
v městském kulturním klubu výstava O horenském právu a markraběti Joštovi, jejíž součástí byla také přednáška. Výstava byla také umístěna 
v sokolovně při ochutnávce vín. Výstavní panely jsou nyní umístěny v zahrádkářské klubovně. Je také na místě připomenout publikaci JUDr. Miloslava 
Juráka O horenském právu židlochovickém, která byla vydána v roce 1979. Což je vlastně jen podtitul, který uvádíme v návaznosti na Joštovo výročí, 
Publikace má název Johann Andreas Eder  Z kroniky města Židlochovic.                                                                                                                    –kv–. 

 

  

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�

Regionální turistické a informační 
centrum nabízí publikace: 

Vyňato ze zápisníku - 100 Kč 

TGM v Židlochovicích - 50 Kč 

 Židlochovice na starých pohlednicích - 30 Kč 

            Židlochovické mosty a lávky -  50 Kč 

Židlochovické hospody - 110 Kč 
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      Pro letošní rok si nachystali židlochovičtí turisté plán svých výletů a cest. 29. ledna se konal první výlet v roce 2011. Turisté jeli 
vlakem do Hradčan a odtud šli přes vrch Klucaninu a výšlap na stejnojmennou rozhlednu do Tišnova. 19. února pojedou rovněž 
vlakem do Kutné Hory, kde chtějí poznat nejen krásy samotného města, ale také jeho okolí. Už třetí výlet na hrady Dolního Rakouska 
chystají turisté na 26. března hanácký Mont Blanc (Velký Kosíř) mají turisté v úmyslu zdolat 16. dubna.  

Jubilejní 80. výlet židlochovických turistů 21. května povede za poznáním zámků olomouckých biskupů. Přibližně na tuto dobu by 
se také měla uskutečnit výstava 80 výletů za zdravím a poznáním krás naší vlasti. Také Slovensko a Maďarsko nebude vynecháno – 
25. června navštíví turisté Sulovské skály a 20. srpna maďarský Györ, Ostřihom a Visegrad. Na 24. září se chystají na krátký zájezd 

do Orlických hor, 15. října půjdou kolem říčky Chvojnice do Senorad a 19. listopadu z Dalečína na Vír přes Karasín. Turistickou sezonu ukončí již tradičně 30. 
prosince výšlapem na Výhon. 

Plánované akce budou probíhat tradičně většinou třetí, ale někdy druhou či čtvrtou sobotu v měsíci, bližší informace budou zveřejňovány na infokanálu, na 
internetu a ve zpravodaji města, popř. se můžete informovat na regionálním informačním turistickém centru nebo na podatelně Městského úřadu.  Počet 
účastníků je omezen kapacitou autobusu, je tudíž vhodné přihlásit se včas. Případné zahraniční výlety budou zařazeny mimo termíny uvedené v kalendáři. 

Pro pamětníky některé zajímavosti. Prvním výletem Klubu židlochovických turistů byl v červnu 2003 výšlap na Výhon. Turisté tak letos zahajují již devátou 
sezónu.                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Miroslav Cvrk 

 
 
 

• Na Štědrý den proběhlo zpívání koled v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích. Sešlo se zde mnoho rodin, které si zazpívaly 
koledy za doprovodu Libora, Marka a Martina Otýpkových (housle), Karolíny Otýpkové (klarinet), Tomáše Šenkyříka a faráře P. Cebuly 
(kytary). Akce HOP, HEJ, KOLEDA!, kterou pořádalo MC Robátko společně s manžely Otýpkovými, navodila příjemnou štědrovečerní 
náladu a přispěla k tradičnímu pojmutí oslavy narození Ježíše Krista. 

• Tradičním výšlapem na Výhon ukončili turistickou sezónu židlochovičtí turisté i další příznivci turistiky. Za zimního slunečného počasí se 
jich sešlo na padesát a popřáli si vše nejlepší do nastávajícího roku 2011. Od svého založení to byl již jejich 75. výlet. Po jeho skončení 
se všichni sešli v klubovně u zahrádkářů, kde si promítli fotografie Petra Válka ze všech výletů uplynulého roku a také se zamysleli nad 
dalšími zájezdy, které podniknou v tomto roce.  Někteří členové Klubu židlochovických turistů s dalšími příznivci v počtu 26 účastníků 
oslavili příchod nového roku 2011 nočním silvestrovským výstupem na Výhon. Po příjemné noční procházce od chlebíčků a televize si o 

půlnoci dopřáli slavnostní přípitek a dosyta se vynadívali na světelné efekty v Židlochovicích, Vojkovicích, Hrušovanech a Blučině.  
• 4. ledna t. r. došlo k částečnému zatmění Slunce. Jeho začátek byl ohlášen na 8.11 hod., ale v tuto dobu byl sluneční kotouč zcela zakryt mraky. Poletovaly sněhové 

vločky a zdálo se, že v Židlochovicích toto zatmění nebude pozorovatelné. Nakonec se na východě mraky rozestoupily a vyjasnilo se natolik, že zatmění bylo velmi 
dobře pozorovatelné od jeho vyvrcholení v 9.26 hod. až do skončení v 10.54 hod. V době vyvrcholení byl sluneční kotouč zakryt ze 79 procent.                           –kv-.                           

• V neděli 9. ledna 2011 se uskutečnil v budově sokolovny v Židlochovicích již druhý díl cyklu přednášek s názvem "Tři století v životě města". Organizace se ujal 
Sokol Židlochovice, přednášejícím byl pan Eduard Vyhlídal. Téměř padesátka posluchačů si vyslechla poutavé povídaní související s historií města v 16.-18. století, 
doplněné projekcí obrázků a fotografií, které ve spolupráci s přednášejícím připravil vzdělavatel židlochovického Sokola Oldřich Kahoun. Již nyní se můžeme těšit 
na zbývající díl tohoto cyklu, který se uskuteční 27. února 2011 v 16 hodin. 

• Tříkrálová sbírka 2011 proběhla v sobotu 8. ledna. Ke koledování se přihlásilo celkem 32 dětí. Koledovat se vydalo jedenáct skupinek a dvanáctá pokladnička byla 
umístěna do kostela. Loni nás zaskočila velká sněhová nadílka, letos nám počasí více přálo, ale bohužel začalo pršet, takže se děti vracely promočené, ovšem 
přesto v dobré náladě.  Děti byly našimi občany velmi vlídně přijaty, dostaly opět různé cukrovinky a chuťovky, takže dospělí, kteří se vydali s dětmi na svou trasu, se 
vraceli ověšeni igelitkami, či s plnými batohy nadílek. Letos tedy bylo celkem vybráno 59 651 Kč (asi o dva tisíce více než loni). Peníze opět budou rozděleny do 
různých projektů, mimo jiné na nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, zejména židlochovickým Skautům, 
kteří velmi ochotně doprovodili skoro polovinu našich koledujících skupinek. Také děkuji dalším rodičům a dospělým, kteří pomohli jako doprovod. Děkujeme všem 
za Vaše příspěvky a za milé přijetí koledníků.                                                                                       Mgr. Daniela Tichá (informace o sbírce: www.trikralovasbirka.cz)                                   

• Plesová sezona v Židlochovicích začala poněkud neobvykle. Divadelní odbor židlochovického Sokola uspořádal v sobotu 15. ledna 2011  1. pyžamový ples. Pobavit 
se přišla více jak stovka návštěvníků, kteří museli být v povinném úboru – v pyžamu. Takto oblečeni byli i muzikanti z židlochovické kapely Vebra band, obsluha či 
šatnářky. Odvážně se k povinnému úboru postavil i starosta města Vlastimil Helma, kterému za to poděkovali pořadatelé vyhlášením sóla. Oživením večera byly 
nejenom některé soutěže, ale také postel uprostřed sálu, která doslova lákala k zalehnutí. Stejně jako na jiném plese nemohla chybět tombola, za niž je nutno 
poděkovat všem sponzorům. Nezbývá než doufat, že i zbytek plesové sezony v Židlochovicích bude tak úspěšný jako její úvod.                                                   –ok– 

 

Rádi zveřejňujeme 
Dobrý den, 
předem se omlouvám za možná zbytečné zahlcování Vaší pošty, ale považuji za důležité Vám a vašemu úřadu poděkovat za bezproblémové vyřizování 
potřeb občanů s jakým jsem se na jiných úřadech nesetkal. 
Přistěhoval jsem se do Přísnotic zhruba před čtyřmi lety, a tudíž moje rodina postupně navštívila téměř všechny odbory vašeho úřadu.  
Přístup vašich pracovníků je dle mého mínění naprosto ukázkový, takto by měly pracovat všechny naše úřady. 
Všichni pracovníci, se kterými jsem se setkal, nám vždy poradili a pomohli a veškeré naše vyřizování proběhlo v rekordním čase. A paní, která mě dnes 
obsluhovala na evidenci vozidel má železné nervy. 
Toto vše se nedá srovnat s funkcí magistrátu města Brna, kde si úředníci myslí, že občan je obtížný hmyz a je třeba ho hubit a za každou cenu vyždímat. 
Prosím o odměny pro vaše zaměstnance, protože v této zemi není mnoho úředníků, kteří by si je zasloužili a chtěl bych tímto poděkovat především 
pracovníkům evidence vozidel, stavebního úřadu a za moji ženu pracovnicím sociálního odboru za obětavou pomoc při přihlášení naší dcery a JUDr. 
Kratochvílové za pomoc při mém problému s jedním nefunkčním vozidlem. 

Děkuje Michal Loucký s rodinou – 17. ledna 2011 
Vážený pane Loucký,  
Váš e-mail mě velice potěšil. Nestává se často, že spokojený návštěvník našeho úřadu podá zpětnou vazbu např. tímto způsobem. Spíše se ke mně dostane kritika. Na 
tu nespokojenec většinou nezapomene. Věřím, že občasná pochvala podpoří pohodu zaměstnanců úřadu a přispěje k bezproblémové vyřizování požadavků našich 
občanů. Za tuto informaci Vám moc děkuji.                                                                                                                                              Vlastimil Helma, starosta Židlochovic  
 

 
ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 

ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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Kam letos pojedou naši turisté? 
 

Zaznamenali jsme 


